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 הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים)(מם׳ 2), התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה(שינוי תארים/ 1940', אני מודיע
 לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לפקודה, בסופה יבוא:

 טור K טור ב׳

 שר העבודה והרווחה שר הרווחה

 שר התעשיה והמסחר שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 תוקף 2. תוקף הודעה זו מיום כ׳׳ה בניסן התשם״ג (27 באפריל 2003).

 ב׳׳ה בניסן התשם־ג(27 באפריל2003) * ־'׳"{'•
ן ו ר ל ש ^ ז י ר א  (חמ3-1515) ,
 ראש הממשלה

 ע״ר 1940, תום׳ ו, עמי 40.

 תקנות רישוי שירותי התעופה (סדרי דין לעגין זנו עיכוב)(תיקון),
 התשס״ג-ב200

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(ב) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשב־ג-1963י, ושאר
 סמכויותי לפי בל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3 לתקנות רישוי שירותי התעופה(סדרי דין לענין צו עיכוב), התשל״ח-977ו/
 במקום ״התשכ״ג-963ו״ יבוא ״התשבדד-1984״ ובמקום ״בדרך המרצה״ יבוא ׳׳בכתב״.

 כ׳׳ב באדר ב׳ התשס״ג(26 במרס 2003)
ד י פ ) ל י מ ו ס ף ( ס ו  >חמ 3-3284) י

 שר המשפטים
 י נייח התשכ־ג, עמ׳ 140.
 י ק״ת התשל״דו, ענד 331.

 זנו החומרים המסובנים (אגרת היתד רעלים)(תיקון - הוראת שעה)
 (תיקון מס׳ 2), התשס״ג-2003

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק החומרים המסובנים, התשנ״ג-993וי
 הפגים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 תיקון שם הצו ו. בצו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים)(תיקון - הוראת שעה/ התשם׳׳ב-
 2002* (להלן - הצו/ בשם הצו, במקום ׳־(תיקון - הוראת שעה)״ יבוא ־(תיקון)״.

 תיקון סעיף * 2. בסעיף 6 לצו, המילים ״ותוקפו יהיה לשישה חודשים מיום התחילה״ - יימחקו.

 י׳ באייר התשס״ג (2 ו במאי 2003)
ת ו א ת נ י ד ו ה  (חמ»3-253) י

_ השרה לאיכות הסביבה _ _ _ _ _ _ _ 
 י ם״דו התשנ״ג, עמי 28.

.s 1 ק־ת התשם־ב, ענד 438; התשס־ג, עמ׳ 
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